Skal ferien gå til Gardasøen,

Prag,

Paris,

eller Røsnæs

Sommerhus i Røsnæs
Ugerne 26 - 33

Pris 2.000 kr. pr. uge, der inkl. el, varme og brug af jolle
med 4 hk motor.
Sommerhuset ejes af Sporvejenes Sportsfiskeklub, og er af
mærket Vestküststugan på 60 m² med 4 sovepladser plus 2
sovepladser i gæstehus. Huset indeholder udstyr til et
normalt ophold for 6 personer.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT: Lørdag fra kl. 15.00.
AFREJSE: Følgende lørdag senest kl. 12.00.
DYR: Dyr må gerne medtages.
TV: Der er TV og radio i huset.
ADRESSE:

Sporvejenes Sportsfiskeklub
Nekseløvej 5
Røsnæs Strandpark, Ågerup
4400 Kalundborg

Her er muligheden for den fiskeglade familie, der også
gerne nyder et smukt hjørne af den sjællandske natur. Da
det er et sommerhus betyder det naturligvis at alt linned
m.v. skal medbringes, ligesom du selv skal stå for den
afsluttende rengøring.
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Gardasøen - Riva del Garda
Lejlighed til 4 eller 6 personer - ugerne 24 – 35
Pris 4.000 kr. pr. uge for 4 personer og 5.500 kr. pr. uge for
6 personer inkl. parkering, sengelinned, el og slutrengøring.
Lejligheden i ”Casa Alpino” ligger midt i det historiske
centrum af Riva del Garda. Der er gode indkøbsmuligheder, spisesteder og cafeer i gaderne rundt om lejligheden.
Lejligheden er pænt møbleret; stue med sovesofa, køkken,
soveværelse, bad, toilet og altan. Lejligheden er beregnet til
4 personer. Der er også en lejlighed til 6 personer med 2
soveværelser.
Opgiv på tilmeldingskortet om lejligheden skal være til 4
eller 6 personer. Det anbefales at vælge til 6 personer.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT: Lørdag fra kl. 15.00.
AFREJSE: Følgende lørdag kl. 12.00.
I receptionen vil der ligge en informationsmappe
med turforslag og praktiske oplysninger.
Riva er den nordligste by ved Gardasøen, med en pragtfuld
sydlandsk atmosfære, og mange hyggelige restauranter.
Byen ligger lige ud til Gardasøen, hvorfra der er mange
muligheder for sejlture og badning. Tag en tur i bil rundt
om Gardasøen og besøg de mange små turistbyer på vejen
og nyd det pragtfulde landskab på turen. Tag en
dagsudflugt til det betagende Venedig, hvortil der kører
busser fra Riva del Garda. Besøg Verona eller Modena og
læg vejen forbi Ferrari-museet i Maranello.
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Prag (Vores lejlighed)
Lejligheden er røgfri!
Ugerne 18 - 38

Pris 1.850 kr. pr. uge, der incl. el og varme.
Sengelinned m.v. skal medbringes.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT: Lørdag fra kl. 15.00.
AFREJSE: Følgende lørdag senest kl. 11.00.
TV: Der er farve TV med parabol, Blu-ray,
radio med CD og kassettespiller, samt internet.
ADRESSE:

TELEFON:

HTS PRAHA
Jana Rùzicky 1155, lejlighed 11
14800 PRAHA 4
Tjekkiet
00420 - 271 912 108

Lejligheden er på ca. 80 m², og består af en kombineret
stue/køkken, et stort soveværelse m/ 2 enkeltsenge, et
mindre soveværelse også m/ 2 enkeltsenge, samt et ekstra
værelse ude på gangen m/ 2 gæstesenge. Herudover ny
istandsat bad og toilet, samt 2 store altaner. I kælderen er
der aflåst garage til bilen. Lejligheden er beregnet til max. 6
personer, hvor 4 personer er et ideelt valg. Lejligheden
ligger placeret i det sydlige Prag i området Kunratice, tæt
på metrostationen Chodov, med et stort indkøbscenter.
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Paris (Vores lejlighed)
Lejligheden er røgfri!
Ugerne 18 - 38

Pris 2.350 kr. pr. uge, der inkl. el og varme.
Sengelinned m.v. skal medbringes.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT: Lørdag fra kl. 15.00.
AFREJSE: Følgende lørdag senest kl. 11.00.
TV: Der er farve TV, radio der kan afspille
CD/DVD, MP3, AVI og med USB-indgang
til USB-Key eller transportabel harddisk,
samt internet.
ADRESSE:

30 Rue des Ardennes, 6. Sal
75019 Paris
Frankrig

Lejligheden er på ca. 60 m², og består af en stue, køkken, et
pænt soveværelse m/ 1 dobbeltseng og et pænt soveværelse
m/ 2 enkeltsenge. Herudover nyistandsat bad og toilet. Der
er yderligere en gæsteseng (luftmadras med indbygget
kompressor).
I kælderen er der aflåst garage til bilen. Lejligheden er
beregnet til max. 5 personer, hvor 4 personer er et ideelt
valg. Lejligheden ligger placeret i det nordøstlige Paris i
Arrondissement 19, tæt på metrostationen Ourcq.
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Tilmelding sker på medarbejderfondens tilmeldingskort,
eller mail med de samme oplysninger. Har du flere ønsker,
så skriv dem på kortet i prioritetsorden.
Tilmelding skal ske senest med morgenposten den 18.02.22
Alle der har fået et ferieophold, vil modtage besked direkte
senest den 25.02.22. Her vil betalingsbetingelserne også
fremgå.
Hvis du sender ansøgningen med posten. Så husk din
ansøgning kan være en uge undervejs, med posten.
Du kan leje 1 eller 2 uger på hver destination.
OBS! CPR-nr. behøver ikke at blive oplyst.
Men fonden vil kontakte dig får at få det oplyst, hvis Skat
siden beder os om at få dem oplyst. Vi opgiver ikke CPRnr. til andre, og opbevarer det forskriftsmæssigt.
Udfyld alle rubrikker med blokbogstaver, og husk også at
påføre dit postnr.
Skriv venligst også dit telefonnr. på kortet. Og har du en
mailadresse, må du meget gerne skrive den på.
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HT’s medarbejderfond
Svanevej 22.
2400 NV

Herunder ser du hvordan vores tilmeldingskort ser ud.
Skriv også gerne din mailadresse på.
Hvis du mailer dine ferieønsker bedes du udfylde mailen
med de samme data, som du skal skrive på kortet.
Husk adresse og telefonnr.
OBS! CPR-nr. behøver ikke at blive oplyst.

HT’s medarbejderfond
Svanevej 22. - 2400 NV - Telefon/fax 38 71 40 61
Giro 1 86 86 16
Bank: 9570-0001 868 616
Mail: hts_medarbejderfond@teliamail.dk
www.medarbejderfonden.dk

